
SFEȘTANIA
Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor. 
Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Rugăciunile
începătoare.
Preotul: Că a Ta este Împărăţia... 
Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum...

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru (cu 3 închinăciuni).

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia
Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că
nimeni din cei vii nu drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul
meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric
ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încre-
menită înlăuntrul meu. Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am
cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale 
m-am gîndit. Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un
pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 
Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se
coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nă-
dejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul
meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Înva-
ţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să
mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne,
dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necă-
jesc sufletul meu, că sînt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
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Glas  4 R _bB
1~  w   m0  p        !s          o         @1  w             !                         0      0! }            1      D um   ne    ze e e   eu  es    te  Dom nul   şi   S-a a ră  

q z!!!     A           b<?     3'     !      !       _111a           m< ?      011   '!           tat  no o uă        Bi ne e es te    cu  vîn  tat       Cel  ce   vi ne 

!          !}         q z!          !                  2'     !            !K                              b<?      în tru nu me le Dom nu lui            (de 3 ori)

Troparele, asemenea b<?
1~mwj0 !     }    1q z!     j     !                !                     1     1a            m<   ?   !            1      0       !}C ă   tre Năs că   toa rea de Dum ne  zeu        a cum cu dea

2'!   !  111'!                !A          !        !           30  0   !          !A              !K                     b<?           @ din sul să a    ler   gă  ămnoi pă că to   şii     şi sme ri ţii      şi  

1~11'!  I'!!\50[!       !               111@q zsă       că  dem cu po o că     i      in ţădin tru  a  dîn cul  su

!        !            !             !+             1k b<?          1~       q    !            12'!          !           !A          0 0'_fle tu lui stri gînd      Stă pî nă  a    ju   u tă ne spre no oi mi 

110'!     !A                     b<?                  1~     1w        !            0       !             !          A     0 ! }            Olos     ti   vin du te       Sîr     gu ieş te  că  pie rim de mul ţi

0!               0 '!           ! A          b<?         0    1   O'!           !               1'     !          !          !                    1     1mea  is  pi  te lor      nu   în toar ce pe ro   o bii tăi  în   de

1a    m<?0   1q!            O' !       !           1' !              !                   !                      !                ! + 1   k   b<?m<?şert      că  pe   ti ne  U  na nă de  ej de te-amcîş ti   gat

X! m0100    <     <            <               <         <           <         <        <           <         <         <<             <           <                   <             <            <         <        <         <     < 0km<? S la vă   Ta     tă lui  şi Fiului şi Sfîntului Duh

X! m010 <                 <<             <                     <                <                 <                 <                   <                 <               <             <                    <                     <         <             <           <            <         <         <             00km<?Ş  i     a  cum şi   pu rurea şi în vecii vecilor A    min 
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x!}  m1    q z     !          !                   ! A               1     1a            m<?        !}             1     1             1'           !      !                       N ici o  da   tă nu vom  tă   cea de Dum  ne    zeu Năs că   

10[!A  m<?                @a    1     1a     0      1'              !                 ! } 1    0           2'   !toa       a   re           a     ves     ti     pu     te     ri  le     ta     le      noi  ne 

!                   !                  !A                  b<? 1~     1O'    !        !         !               a                     m<?                   !}    11'        !         !                  1avred ni cii          că     de  nu    ai   fi stat        î    na     in   te ru gîn

01}!              !                 !A                              b<? 1~               ! } 11   O'    !                !               !A               !                 1adu     te     pen tru noi               ci     ne ne-ar   fi    iz   bă   ă vit  din  tru

02'!               !                  !A               !A                 b<? 1~! }11O'!!  !     A2'!!a      tî    tea  pri mej dii            sau    ci   ne   ne-ar  fi    pă ă  zit  pî  nă a

0 !A               !A                b<? 00q!               11         @q z!          !               11cum slo bozi          de      la      ti  ne   Stă    pî     nă  nu  ne vom de   păr

1a    m<?          0'  !!           1O   0         @q  !        111'!     !  A            !ta            că   pe ro bii    tăi pu ru  rea îi iz bă   veşti din toa te

1q z!!\0!K                   b<?ne    vo     i  i       le     e 

Psalmul 50. [Apoi Troparele glas 6, ca de Canon, le lăsăm]
P: Domnului să ne rugăm. S: Doamne miluiește. P: Că sfînt ești
Dumnezeul nostru...
Apoi Troparele Sfeștaniei, glas 6:
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Troparele Sfeștaniei, glas 6:

Acum a sosit vremea care sfințește pe toți, și ne așteaptă dreptul
Judecător; ci te întoarce suflete către pocăință, ca desfrînata care
cu lacrimi striga: Doamne miluiește-mă.

Hristoase, Cel ce ai revărsat cu curgeri mari izvorul tămăduirilor
în Biserica cea preacurată a Fecioarei, Doctorul sufletelor și al
trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvîn-
tării Tale toate bolile celor neputincioși.

Fecioară, ai născut neispitită de nuntă și fecioară ai rămas; Maică
nenuntită, Născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos
Dumnezeul nostru să ne mîntuiască pe noi.

Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează
lucrurile mîinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre, cînd
cîntăm noi cîntarea cea îngerească:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-
ne pe noi (de trei ori).
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Troparele de la Sfeștanie, glas 6
Hwt

T
S

Virgil Nanu

1O'!!\0!OS! !q!00'! ! e!00A cum  a so      si     it vre   e mea ca  re  pe      to oți sfin țeș te   și       ne

0q!U01'!!!Kb<?001111'!!Am<?aș   teap tă Drep  tul     Ju   de că tor      ci       te     în    toar    ce     su  fle te

00PS!_e!000p!O!1O' !că     tre       po     o o  că    in  ță   ca    des    frî     na  ta   ca   re   cu     la crimi

! !A m<? 0'_11qz\!!\0!Kb<?m<?plîn gea     Doa am ne    mi     lu     ieș      te  e      mă   ă

1q!O'!!! ! 10q@11O'! !pH ris    toa  se Cel  ce ai re văr sat  prin cur geri mari   iz      vo  rul tă mă

!q@1a m<? 002'! ! ! 10q!PS!_du   i     ri     lor            în      Bi      se   ri ca cea prea   cu     ra  tă     a      a  a Fe

e !A m<? w!1qz! ! !A002'!US!_q !Ab<?cioa rei      Doc  to  rul    su  fle te lor  și      al    tru  pu   ri      i  i lor  noas tre

0000o0OS!!Am<?0110q!0în      de     păr   tea      a      ză      a    as tăzi    prin  stro    pi     rea     bi  ne  cu 

!p!O@am<?w!p!0@11qz\!!\0!Kvîn  tă  rii  Ta     le         toa  te  bo   li    le     ne    pu     tin    cio     și  i        lo    or

!1o1"!0001'!!2'!!_1a!                 F e  cioa     a       a   ră  ne      is      pi       ti    tă de nun  tă a ai năs  cut   și

1q!0! !A b<? e!PS!_e!0!\1!S1fe    cioa ră   ai   ră mas   Mai că    ne     e  e nun   ti   tă Năs  că    toa   a    a 

0! 11p!0'!!Ab<?30! ! 1a01q@re   de Dum   ne   zeu Ma ri     i   e       roa    gă  peHris tos  Dum   ne    ze   ul 

O@am<?0@11qz! !\0!Kb<?m<?nos  tru          să    ne    mîn    tu    ias că pe     no   oi

0q!01O'!! ! 1p!OS!!Am<?011Prea   sfîn tă Năs    că     toa  re deDum ne  zeu Fe cioa  a ră        în  drep  tea

01'! !!U0!\1!S1@kb<?0eUS!_ză      lu  cru ri le   mîi    ni   lor   noa   a    as    tre         și    ce     re     e  e ier

e!0qUS!_q!Ab<?1~0O0'!Qz!!1ta  re   pă    ca      te    e  e lor noas tre   cînd    cîn   tăm   noi cîn ta rea cea în 

1qz\!!\0!Kb<?m<?ge    rea      a as      că     ă
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0000OS!!1q@O@am<?0o1"S fin      te   Dum  ne     ze   e  u    le    Sfin  te      ta    re          Sfi      i       in 

!0! ! PS\0!S0am<? ! }12'! ! ! !Ab<?m<?te   fă    ră de  moa          a    ar   te         mi  lu     ieș    te ne pe noi

0000OS!!1q_O@a m<? 0o1"S fin     te  Dum   ne     ze    e  u   le     Sfi in te     ta    re          Sfi      i       in

!00'_PS\0!S0am<? ! }1`X1'!! ! !Ab<?m<?te  fă      ră    ă de    moa          a    ar   te          mi  lu    u   ieș   te ne pe noi

0000OS!!12'! !A!A m<? 0o1"!!S fin     te   Dum    ne     ze    e   u    le    Sfin  te ta re         Sfi       i       in    te fă

!1P0k.<?/@02'!!_ T g1ao{g!K m<?ră  de     moar    te           mi     lu      ieș   te ne e  pe         no      o   oi
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P: Să luăm aminte. Pace tuturor. 
S: Și duhului tău. Prochimen glasul al treilea: 
Domnul este luminarea mea și Mîntuitorul meu, de cine mă voi teme.
Stih: Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa.
P: Înțelepciune.
S: Din Epistola către Evrei a Sfîntului Apostol Pavel citire: (II, 11-8)
Fraților, cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, dintr-unul sunt toți; de
aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați, atunci cînd zice: spune-
voi fraților mei numele Tău. În mijlocul bisericii Te voi lăuda. Și iarăși:
într-însul îmi voi pune nădejdea mea; și încă o dată: iată eu și pruncii
pe care mi i-a dat Dumnezeu. Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut păr-
tași sîngelui și trupului, în același fel și El a împărtășit acestea, ca să
surpe, prin moartea Sa, pe cel ce are stăpînirea morții, adică pe
diavolul, și ca să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în
robie toată viața. Căci nu a luat nicicum fire de îngeri, ci sămînța lui
Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene
fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu,
pentru ispășirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, El
Însuși fiind ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute.
P: Pace ție... S: Și duhului tău. Aliluia, glas 1. Stih: Răspuns-a inima
mea cuvînt bun. P: Înțelepciune drepți. S: Slavă Ție Doamne, slavă Ție.
P: EVANGHELIA. S: Slavă Ție Doamne, slavă Ție.
P: ECTENIA MARE: Cu pace Domnului să ne rugăm. S: Doamne
miluiește. 
P: Că Ție se cuvine toată slava... S: Amin.
P: Domnului să ne rugăm. S: Doamne miluiește. P: RUGĂCIUNE:
Stăpîne Doamne Dumnezeul nostru, cel mare întru sfat... [S: Amin,
cînd preotul sfințește apa]... Că Tu ești izvorul tămăduirilor...
S: Amin. P: Pace tuturor. S: Și duhului tău. P: Capetele noastre... S:
Ție Doamne... P: RUGĂCIUNE: Pleacă Doamne urechea Ta... Că Tu
ești sfințirea... S: Amin. Cîntăm în timpul stropirii: MÎNTUIEȘTE
DOAMNE POPORUL TĂU... (de 3 ori).
Apoi citim sau cîntăm aceste Tropare: 
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Glas 2: Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, trecînd cu vederea greșelile noastre și
dăruind vindecare celor ce iau cu credință binecuvîntarea ta,
Preacurată.
Glas 4: Izvorul tămăduirilor avînd, sfinților cei fără de arginți,
dați tămăduiri tuturor celor ce au trebuință, ca cei ce v-ați în-
vrednicit de mari daruri de la izvorul cel pururea curgător al
Mîntuitorului nostru. Că a zis Domnul către voi, ca cei ce sunteți
de aceeași rîvnă cu apostolii: iată, v-am dat vouă putere asupra
duhurilor celor necurate ca să le scoateți și să tămăduiți toată
boala și toată neputința. Pentru aceasta, după poruncile Lui bine
viețuind, în dar ați luat, în dar dați, tămăduind patimile sufletelor
și ale trupurilor noastre.
Slavă: Caută spre rugăciunea robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără
prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră și izbăvin-
du-ne pe noi de tot necazul. Că pe tine singură te avem nădejde
tare și neclintită și apărarea ta am dobîndit. Să nu fim rușinați
Stăpînă, noi cei ce te chemăm. Grăbește spre rugăciunea celor ce
strigă către tine cu credință: bucură-te ajutătoarea tuturor, bucu-
ria, acoperămîntul și mîntuirea sufletelor noastre. 
Glas 8: Și acum: Stăpînă, primește rugăciunea robilor tăi și ne
izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.

P: ECTENIA ÎNTREITĂ: Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după
mare mila Ta... S: Doamne miluiește (de 3 ori). P: Înțelepciune. S:
Binecuvintează. P: Otpustul.

6

www.stavropoleos.ro



Troparele de la Sfeștanie la stropirea cu aghiasmă

Glas 2 m<?
Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecînd

cu vederea greșelile noastre și dăruind vindecare celor ce iau cu credință binecu-

vîntarea ta, Preacurată.

Glas 4 bB                                       T s Virgil Nanu

01'!!111'!!11a1' !!!11 0' I z      vo   rul tă mă    du       i     ri lor   a    vînd   sfin   in ți lor  fă     ră      de    

!!  AbB q!001'!!1os1'!!1'!!O@abBar ginți     dați  tă  mă du     iri  tu tu ro     or      ce  lor ce au  tre bu in    ță

02'  !       !     000!        `X      1'!     !    !       11000ca     cei  ce v-ați în vred    ni    ci  it    de   da a ruri prea  mari    de la      iz    

q!1O'!    ! !11a00!     !     2'! !     ! +          1kbB0vo rul  cel    pu ru rea cur gă    tor     al    Mîn  tu  i    to   ru lui Hris tos            că

q!11a'v!!!   Av    V0wb!011000Q!Dom nul   a      zis    că tre voi     ca     cei  ce   ați      a    vut     a       ce    eași  rîv nă

110'!!AbB    3'!      !        11O'!!!0001'cu      a    pos  to lii       Ia  tă v-amdat   pu te   e e re   a      su   pra  du

!  !    !    11O     @a00@os00!  _    11               hu ri lor  ne     cu     ra     te   să      le  scoa    a     teți     și   să ă tă     mă    du

1a001'!!1'!!2'! +!K bB  000!`X1'!iți     toa     tă     boa  a la  și   nepu ti   in ța      Pen   tru     a  cea as   ta bi

!    !11000q!1101'!   !       !      11ne vie țu    ind    du     pă   po   run ci  le    Lui    în     da  ar ați lu  at     în

0  ' !   !AbB0000os q!01O'!!!00da ardați tă     mă    du       i     ind   pa ti mi     le      su  fle te lor și       a   

00'_11q z\!\0bBKle     tru   u pu   ri     lor noa      a as     tre
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0b010!110!1q z! ! ! A bBS la     vă   Ta      tă   lui și      Fi       u   lui  și    Sfîn tu lui Duh

w!! ! 111@1OS!_11am<C q!C a   u tă spre  ru     gă    ciu    ni     le      ro    o o   bi    lor    tăi       ce ea

0q!1'!!1'! ! O@a bB 01111'! !Ace    eşti cu   to     o tul   fă   ră pri   ha   nă           po     to     lind   por     ni   ri  le

00q! 1' ! !1PH\0!S0am<C #s11Ode       a     su pra noa stră ce   le        re           e     e    le         de    tot     ne     ca   

!A \! 2'! ! !1a bB 00!`X1'!! !11aq!zul mîn tu   in   du ne pe  noi           că      pe   ti   i    ne    u na te    a    vem    an co

00os00'!!O@abB 1~0q!11'!!ră      ta       a       re      şi   neclin  ti    tă            şi        a      ta   fo   lo      si    in ţă 

! ! 11am<C0w2'!!0OS!_w!Am<?Ok@!1am do bîn    dit         să     nu  ne ru    şi     nă   ă ămStă   pî  nă       cei   ce   te  che

p_O@abB04'! ! !1O@q! 11'!!mă ăm pe     ti    ne        gră   beş  te spre ru  gă    ciu  nea  ce  lor   ce    stri gă că

01'!! !O@abB 1~00011'!!0@tre      ti    ne cu cre din   ţă         Bu       cu     ră      te     Stă    pî     î  nă    a     ju        

1p_111am<C01O!000!!OStă     toa  a rea    tu      tu    ror          bu    cu     ri     a    şi       a      co   pe ră  mî

! !Am<C!X111@1' !! !O@kbBîn tul     şi  mîn    tu       i     rea    su    fle te lor noas  tre

Octoih, glas 8
HrC

40!      !    3@1a!!!12'    !     !     !      ! A          cCŞ i       a  cum şi   pu  ru    rea   şi  în ve cii      ve   ci lor A min

0C  O     @!11 O      !0 e!0 0 0' !_S tă      pâ   nă  Îm pă   ră     tea să pri   meş te  ru      gă    ciu    u u  ni

12          '!      !     !     !A    cC               40011'!    !   !q       z!  !  1'  !le     ro     o  bi lor tăi şi    ne     iz     bă     ve   eş te de toa  tă ne  vo   ia

!!O     @acC                şi ne  ca   zul
P: ECTENIA ÎNTREITĂ: Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta...
S: Doamne miluiește (de 3 ori). P: Înțelepciune. S: Binecuvintează. P: Otpustul.
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